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 2 (004) سورة املائدة-أضواء البيان

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 هللا الرحمن الرحيم. بسم

 .وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ،العالمين الحمد هلل رب   
وقيت تالمسألة الخامسة: اختلف العلماء في " :-هللا تعالى هرحم-قال الشيخ محمد الشنقيطي 

أيام ة للمقيم، وثالث فذهب جمهور العلماء إلى توقيت المسح بيوم وليلة   المسح على الخفين.
هم وهو وإليه ذهب األئمة الثالثة: أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وأصحاب بلياليهن للمسافر.

 ير  مذهب الثوري، واألوزاعي، وأبي ثور، وإسحاق بن راهويه، وداود الظاهري، ومحمد بن جر 
 .رجب"الطبري، والحسن بن صالح بن 

 .بن حي، الحسن بن صالح بن حيا ،بن حيا
 ابن حي؟

 .نعم
مسعود،  بناوممن قال به من الصحابة: علي بن أبي طالب، و الحسن بن صالح بن حي، "و 
 رضي-ا عن عمر بن الخطابوروي أيض   عباس، وحذيفة، والمغيرة، وأبو زيد األنصاري. بناو 

ح، القاضي، وعطاء بن أبي ربا شريح   :وممن قال به من التابعين ، وعن جميعهم.-هللا عنه
 لى ذلك.ع وقال أبو عمر بن عبد البر: أكثر التابعين والفقهاء   العزيز.والشعبي، وعمر بن عبد 

 ة العلماءا وليلة للمقيم هو قول عام  ا للمسافر، ويوم  عيسى الترمذي: التوقيت ثالث   وقال أبو
 ه النووي.ابي: التوقيت قول عامة الفقهاء، قالوقال الخط   من الصحابة، والتابعين ومن بعدهم.

هللا  رضي-هذا القول بتوقيت المسح األحاديث الواردة بذلك، فمن ذلك حديث علي أهل  ة  وحج  
لمقيم، للمسافر ثالثة أيام ولياليهن، ول»: -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  -عنه

 ."حبان بناماجه، و  بنا، أخرجه مسلم، واإلمام أحمد، والترمذي، والنسائي، و «يوم وليلة
مخرَُّج في الصحيح، ال كالم ألحٍد و ضوع، الحديث نص في الموضوع، الحديث نص في المو 

ث في ُتقاِوم هذا الحدينها ال أو أ ،وقيت، إما فيها نوع إجمالفيه، وما سيأتي من أحاديث عدم الت
حَّة  .الصِ 

ص للمسافر أنه رخ  »: -صلى هللا عليه وسلم-ا حديث أبي بكرة عن النبي ومن ذلك أيض  "
 بناخرجه ، أ«ا وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهماليهن، وللمقيم يوم  ثالثة أيام وليا

افعي، حبان، والبيهقي، والترمذي في العلل، والش بناأبي شيبة، و  بناخزيمة، والدارقطني، و 
 خزيمة، وغيرهما. بناابي، و حه الخط  الجارود، واألثرم في سننه، وصح   بناو 
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

يه صلى هللا عل-النبي  :، يعنيأمرنا»عسال المرادي قال:  حديث صفوان بن :اومن ذلك أيض  
لة إذا ا ولي، أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناها على طهر ثالثا إذا سافرنا، ويوم  -وسلم

 .«من غائطإال أقمنا، وال نخلعهما 
 .وال نخلعهما من غائط

ام أحمد، ، أخرجه اإلم«نابة، وال نوم، وال نخلعهما إال من جوال بول  وال نخلعهما من غائط، » 
قطني، حبان، والدار  بناماجه، والشافعي، و  بناخزيمة، والترمذي، وصححاه، والنسائي، و  بناو 

 والبيهقي.
ى أنه حديث حسن، ومداره عل : وحكى الترمذي عن البخاري "نيل األوطار"قال الشوكاني في 

 ..."عاصم بن أبي النجود، وهو صدوق، سيئ الحفظ
في  :قراء المشاهير عاصم بن أبي النجود، قالوا عنهال، أحد وف، القارئ المعروفالقارئ المعر 

الحفظ، يعني ليس من الحفاظ الضابطين، وتجرأ بعضهم على قراءته بسبب ما  ئحفِظه سوء، سي ِ 
 فاإلنسان ال ، وضبُطه للقراءة.وفرٌق بين أن تكون روايته في الحديث ،-حفظه للحديث–ِقيل فيه 

تين بين الدفَّ  حصورٌ والقرآن م ،شكَّ أنه يضبطه ويتقُنه اتجهت همَّته وعنايته لشيء ال شك أنه إذا
من  تقاًنا بحيث ال يخطئ فيه،وجد من األطفال من يضبُطُه إ هنإى تقاُنه، حتَّ سهٌل ضبُطه وإ

ت أما الحديث وفيه: مئا ؛ ضبط اإلنسان وأتقن.ة لشيءإذا اتجهت الهمَّ ، طفال غير المكلفيناأل
ه ال يضبط الحديث األلوف من الروايات فهذا يصعب ضبطه وإتقانه إال على القلة األفذاذ، فكون

 ل عليه وضبطه وأتقنه. هُ نه ال يضبط القرآن، وكل من اتجه إلى شيء س  ال يعني أ
 ،وتحرير المسائل ،واألقيسة ،الحفظ، ومع ذلك اتجه إلى االستنباط ئاإلمام أبو حنيفة سي

ق اإسح بنا .الحفظ ئاإلمام األعظم في هذا الباب، بينما هو في الحديث سي فصار ؛وتشقيقها
د د ِ قيل فيه ما قيل، وشُ  فيها، لكن في الحديث مرجًعاإمام في المغازي، ضبطها وأتقنها وصار 

فيه القول بالنسبة لضبط الحديث، فهذا ال يعني أن هذه التُّهمة من الروافض وبعض المبتدعة 
نَّةلون: أنتم أهل ومن يروجها، يقو  يه؟ ا تعتمدون علالحفظ، فكيف تجعلونه قارئً  ئتقولون سي السُّ

نَّةهو الفرق. هذا  نَّةلكن من يحفظ  ،لقرآنلحفاظ  اكثيرً  ، لكنأي واحدليس  السُّ  ُيقصد وال؟ السُّ
نَّةب سبعمائة  أنا أحفظ "العمدة". ال، اإلمام أحمد يحفظ ،كتاب بعينه، يقول أنا أحفظ "البلوغ" السُّ

يحفظ سبعمائة ألف حديث لو أخطأ في مائة ألف حديث، يصير  يذالب يطألف حديث، 
 ؟ أم... اضابطً 
 .............طالب:

بة ع ُمخل  في الحديث، ما هو مثل األصوليين ينظرون إلى الخطأ بالنسبُ ن السُّ إ :ال، هم يقولون 
 للصواب، والصواب بالنسبة للخطأ، أيهما أكثر. ال.
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 4 (004) سورة املائدة-أضواء البيان

نَّةهذا يدلُّ على أنَّ  ؟هذاماذا تفعل لحفظ ستمائة ألف حديث، طيب ي انها دون  ضبطها وإتق السُّ
 خرط القتاد، ولذلك لم يوجد من هذا النوع إال قلة يحفظون مئات ألوف، وم ن يحفظ هذه األقدار

وُيخطئ في كثيٍر منها ليس بضابط، فكونه يضبط مائة ألف، ستمائة ألف، ويخطئ في مائة 
بع كما عند أبي داود الطيالسي، ،كما قالوا ألف،  .أنهم كان يقدرون الخطأ بالسُّ

ْرآنَ }درك ومعروف وضبط القرآن متيسر، على كل حال: هذا أمر مُ   ْرَنا اْلق  ر  َفَهْل ل لذ  كْ  َوَلَقْد َيس 
ك ر   نَّة[، ف22القمر:] {م ن مُّد  ن الناس أتم كل واحد يعرف ذلك من نفسه، وتعرفون أن. تختلف السُّ

مين باأللوف المؤلَّفة يكاد يست حيل؛ ألن إلى وقٍت قريب يظنُّون أنَّ الحفظ المقار ن بحفِظ المتقدِ 
صاروا ينظرون إليه على أنه من أصعِب األمور، وأنه قد ال يكون من  ،الناس انصرفوا عنه

ورات الُمب ار   نَّةكة لحفِظ الممكن فانصرفوا عنه إلى غيره، مع أنه بعد وجود هذه الدَّ ن ، وجدنا مالسُّ
فة من يقال: م أن من كان يحل ،"زوائد المستدرك"إن فالن يحفظ "زوائد البيهقي" و النَّماذج المشرِ 

نه أ"الكتب الستة"؟ قالوا عن واحد من طالَّب العلم من المشايخ،  ،و"مسلم"  أو ،الُبخاري ُيحفظ
 . ان ألفً و بي شيبة"؟ خمسأمصنف ابن كم فيه " ،أبي شيبة"مصنف ابن يحفظ "
يهمل البخاري ومسلم والكتب األصلية؟ ما ُيمِكن،  هلأبي شيبة" مصنف ابن يحفظ " يالذطيب 

 قبله.ن حفظ ما إما حفظه إال 
نَّةنتم يا أهل : أون دها بعض المبتِدع ة ويقولعلى كل حال: هذه الشبهة يور   ئتقولون: سي السُّ

 ذه الشبهة نستحضر ما ذكرنا.الحفظ. فكيف تعتمدون عليه؟ ولكشف ه
هم، وإذا طلبت منه حفظ األربعين عجز؟ ،يعني: أال يوجد شخص يحفظ القرآن  ويقيمه إقامة  السَّ

، وإذا انصرفت عن شيء صعب وأتقنته هتممكن، ممكن؛ ألن الهمم إذا اتجهت إلى شيء ضبط
 ا.عليها ولو كان يسيرً 

 .............طالب:
 نعم.

 .............طالب:
 .كر سبعمائة، وذكروا األلفذ هم منمن

 ...........طالب:
ما  إلى اآلن مائة اآلن؟ البرامج الحاسوبيَّة كلهاالين أ ؟ين خمسمائةأ ؟ين سبعمائةأعلى كل حال 

 وصلت إلى مائة ألف.
نَّةمن  اكثيرً  وال يعني هذا أن ، ضاع، ما ضاع شيء؛ ألن األعداد هذه تعني طرق الخبر السُّ

موقوفات فتاوي الصحابة يعدونها أحاديث، فيحسبونها ضمن الموقوف، راد بالتكرار، و وعلَّه أ
 .مئات األلوف التي يذكرونها

 انتهى.ه، مندَ  بناا، قاله وقد تابعه جماعة، ورواه عنه أكثر من أربعين نفس  "
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 5 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

وذهبت جماعة من أهل العلم إلى عدم توقيت المسح وقالوا: إن من لبس خفيه وهو طاهر، 
 ح عليهما ما بدا له، وال يلزمه خلعهما إال من جنابة.مس

 ث بن سعد، والحسن البصري.الليوممن قال بهذا القول مالك، وأصحابه، و 
هو ويروى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، والشعبي، وربيعة، وهو قول الشافعي في القديم، و 

 .- عنهمرضي هللا-مروي عن عمر بن الخطاب، وابنه عبد هللا، وعقبة بن عامر 
 -، عن النبي-رضي هللا عنه-ة أهل هذا القول ما رواه الحاكم بإسناد صحيح عن أنس وحج  

ال إذا توضأ أحدكم، فلبس خفيه، فليمسح عليهما، وليصل فيهما، و »: -صلى هللا عليه وسلم
 ارقطني.أخرجه الد  . «يخلعهما إن شاء، إال من جنابة ونحوه

نت نة بارقطني عن ميمو جه الحاكم وغيره، يعتضد بما رواه الد  وهذا الحديث الصحيح الذي أخر 
رواه  ويؤيده أيضا ما، التوقيت من عدم -هللا عليه وسلم صلى-الحارث الهاللية، زوج النبي 

يث ، أنه زاد في حد-رضي هللا عنه-حبان، عن خزيمة بن ثابت  بناماجه، و  بناأبو داود، و 
ا لو مضى السائل على مسألته لجعله»دنا، وفي لفظ: التوقيت ما لفظه: ولو استزدناه لزا

 ليالي التوقيت للمسح. :، يعني«اخمس  
به تعلم حبان وغيرهما، و  بنامعين، و  بناحه وحديث خزيمة هذا الذي فيه الزيادة المذكورة صح  

 ."االتفاق على ضعفه، غير صحيح "شرح المهذب"ووي في أن ادعاء الن  
ح ع ى؛ ألن الدليل في قوله: ليس فيه  ،حتَّى لو ُصحِ   ولو استزدناه»داللة نصيَّة على المدَّ

 ما حصل؟ حصل؟أم هل حصل هذا  ،«لزادنا
 .........طالب:

 هو يتحدث عن شيء لم يحصل.، ما حصل
لو مضى، لكن هل مضى؟ حتى لو . «اولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمس  »وقوله: 

ول فاالستدالل بهذا الحديث فيه ما فيه، واأل أنه ال تحديد؟ا هل تدلُّ على المدَّعى جعلها خمسً 
من  ، وهووفيه الضعيف الكثير، وفيه الموضوع، والدارقطني وفيه كذلك ،رواه الحاكم المستدر ك

 . ال يقاوم ما رواه مسلم ،مظان الضعيف
 ............طالب:

 وال يخلع....
 .............طالب:

ج يخر ِ و خرِ ج ما ُيعرف بالتحرِ ي والتثبت، السند نظيف، لكن المُ  ظر إلى المخرِ جين، هْب أننا
موضوعات؛ ألنه ال يلزم من صحة اإلسناد صحة المتن عند أهل العلم، ال يلزم من صحة 

ح حَّ ص  ند صحيح، وقد يُ ف المتن لعلة أو شذوذ والسَّ ضعَّ اإلسناد صحة المتن والعكس؛ ألنه قد يُ 
عَّف اإلسنادويُ  ،المتن  وصحة المتن. ،وجود متابٍع أو شاهد، فال تالزم بين صحة اإلسنادل ؛ض 
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 .....طالب:
 .هما في

 ،ةعرف للجدلي سماع من خزيمألنه ال ي   ؛إنه ال يصح عنده :-رحمه هللا-وقول البخاري "
 يعني هذا الحديث األخير.

 .اءمبني على شرطه، وهو ثبوت اللق 
ان أن الحق هو االكتفاء بإمكة صحيحه، قدم  في م -رحمه هللا-وقد أوضح مسلم بن الحجاج 

 "...لمعاصرة، وهو مذهب جمهور العلماءبثبوت ا اءاللق
ال شك أنه معروف عند أهل  ؟هذه المسألة والخالف فيها هل ُيشترط اللقاء أو يكتفى بالمعاصرة

 ونقل ،مذهب مسلم معروف، وقرره في صدر "الصحيح" وأصلَّهالعلم، مذهب البخاري معروف، 
 ديني، وجمع منعليه اإلجماع، ولكن يبقى القول الثاني مذهب اإلمام البخاري معه علي  بن الم  

 .أهل العلم
و ل -صلى هللا عليه وسلم-فيه أن النبي  فيه الزيادة، ظن   فإن قيل: حديث خزيمة الذي"

 ه.في استزيد لزاد، وقد رواه غيره، ولم يظن هذا الظن، وال حجة في ظن صحابي خالفه غيره
، بمثابة شاهدين -صلى هللا عليه وسلم-يمة هو ذو الشهادتين الذي جعله فالجواب: أن خز 

كذلك،  زيد لزاد إال وهو عارف أن األمره، وصدقه، يمنعانه من أن يجزم بأنه لو است  وعدالت  
 ."، ومما يؤيد عدم التوقيت...خر اطلع هو عليها، ولم يطلع عليها غيرهبأمور أ  

وحكايته له على غلبة ظنِ ِه، وإال لو كان قد حصل، ألثبته  ،شيء لم يحُصلهو يحكي عن 
 .لو استزدناه لزادجازًما به، استزدناه فزاد، ما قال: 

 ... يب  ومما يؤيد عدم التوقيت ما رواه أبو داود، وقال: ليس بالقوي عن أَ "
.  ُأب ي 

ل: نعم،  أمسح على الخفين؟ قايا رسول هللا»، أنه قال: -رضي هللا عنه-بن عمارة  أ َبي  عن  
 .«ئتا، قال: نعم، قال: ويومين، قال: نعم، قال: وثالثة أيام، قال: نعم، وما شقال: يوم  

لتي افإنه يصلح لتقوية غيره من األحاديث  مستقاًل  يث وإن كان ال يصلح دليال  وهذا الحد
 ."ذكرنا

، بل نقل بعضهم االتفاق على لضعفه، هو مضعف عند أهل العلم ؛مستقالً  ال يصلح دليالً 
 فه.ضعَّ 

فحديث أنس في عدم التوقيت صحيح، ويعتضد بحديث خزيمة الذي فيه الزيادة، وحديث " 
ضي ر  -بن عمارة، وباآلثار الموقوفة على عمر، وابنه، وعقبة بن عامر ي  ميمونة، وحديث أبَ 

 .-هللا عنهم
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 7 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

لمطلق ا الجمع في هذه األحاديث بحمل أنه ال يمكن -وهللا تعالى أعلم -الذي يظهر لي: تنبيه
 .مقيمللمسافر، وال فيه التصريح بجواز المسح أكثر من ثالث   :ألن المطلق هنا ؛على المقيد

ضان ما متعار فه ،لة للمقيمالليواليوم و  ،للمسافر فيه التصريح بمنع الزائد على الثالث   :والمقيد
دلة، يصرح بمنعه، فيجب الترجيح بين األح بجوازه، والمقيد فالمطلق يصر    :في ذلك الزائد

الصحابة  واتها من، وبأن ر  عبد البر   بناح أدلة التوقيت بأنها أحوط، كما رجحها بذلك رج  فت  
 "..المتقدم. -رضي هللا عنه-أكثر، وبأن منها ما هو ثابت في صحيح مسلم، وهو حديث علي 

ي يعن؟ ال؟ وهل منها ما نحن فيهأم ، ااعً وهي هل األخذ باألقل ُيعتبر إجم عند األصوليين مسألة
د على عمرو ألفين، هل ، وجاء من يشهد بأن لزيٍ اجاء من يشهد بأن لزيٍد على عمرو ألفً  إذا

 األلف مجمع عليه بينما الشهود األولين واآلخرين، هو مجمع عليه، األلف؟ :نقول
 ..............طالب:

 ..؟نعم
 ............طالب:

 ؟ اباألقل إجماعً عد األخذ هل يُ 
 ...........طالب:
 .قللف وزيادة، هم يتفقون على األاأل لهيقولون ألفين ما يشهدون أن  الذينيعني 

 ذا ال يعنينا، يعنينا هل مسألتنا في اإلطالقهو  لمسألة خالفية بين األصوليين،على كل حال: ا
ا بينهم ة للمسافر هل مجمع عليهثالثلمقيم والللة الليوالتقييد، هل هو من هذا النوع، نقول: اليوم و 

 لهم؟ك
 .........طالب: 

 اا متفقً فيكون هذ ،ليلة للمقيم افالذين يقولون باإلطالق ما ُيجيزون المسح ثالثة أيام للمسافر ويومً 
ة الصال ،إذا قلنا بالتقييد، لكن إذا قلنا باإلطالق ؟بين الجميع، والصالُة صحيحٌة عند الجميع

 جمهور.الوباطلة عند.. بل  ،من يقول بهصحيحة عند تكون 
 .............طالب:

 ؟ماذا، نعم
 ........طالب:

 لة وثالثة األيام مصرِ حة بما زاد على ذلك. الليحديث التقييد باليوم و 
 .............طالب:

 ؟نعم
 قريب من الصريح، كأنه قال: ال يمسح إال كذا وكذا.كن ،ل نعم

 ............طالب:
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 . الصريحقريب من 
 بها مثبت وقد ترجح أدلة عدم التوقيت بأنها تضمنت زيادة، وزيادة العدل مقبولة، وبأن القائل"

 له، والمثبت أولى من النافي. ا، والمانع منها ناف  أمر  
 ،حوطأألن الخروج من الخالف  ؛: والنفس إلى ترجيح التوقيت أميل-عفا هللا عنه-قال مقيده 

 كما قال بعض العلماء: 
 ا فاستبنخالفهم ولو ضعيف    إن األورع الذي يخرج منو 

 وقال اآلخر: 
 من شك إلى يقين من فر    وذو احتياط في أمور الدين

 .«ريبك إلى ما ال يريبكدع ما ي  »: -صلى هللا عليه وسلم-ي قوله ومصداق ذلك ف
ن تقول ى الطائفتيفإحد ،فالعامل بأدلة التوقيت طهارته صحيحة باتفاق الطائفتين، بخالف غيره

 .-وهللا تعالى أعلم-ببطالنها بعد الوقت المحدد، 
فة، فذهب الشافعي، وأبو حني واعلم أن القائلين بالتوقيت اختلفوا في ابتداء مدة المسح.

وأصحابهما، وأحمد في أصح الروايتين عنه، وسفيان الثوري، وداود في أصح الروايتين، 
 بس الخف، وهذا قول جمهورت من أول حدث يقع بعد ل  وغيرهم، إلى أن ابتداء مدة التوقي

 رزي...الط   رواها الحافظ القاسم بن زكريا أهل هذا القول بزيادة   واحتج   العلماء.
ز  .الُمطرِ 

 الـ..؟
ز  .الُمطرِ 

 ز في حديث صفوان: من الحدث إلى الحدث.طر   الم  رواها الحافظ القاسم بن زكريا  
 : وهي زيادة غريبة ليست ثابتة."بهذ  شرح الم  "قال النووي في 

ث جواز مؤقتة، فيكون ابتداء وقتها من حيوهو أن المسح عبادة : واحتجوا أيضا بالقياس
 فعلها...

 من حين، من حين جواز فعلها.
لمدة جماعة من أهل العلم إلى أن ابتداء ا توذهب ا على الصالة.جواز فعلها قياس  من حين  

 ."من حين يمسح بعد الحدث
يمسح  «قيميمسح المُ »أول وقت فعلها وهو المسح، ولذلك قال في الحديث:  بتداء المدة من ا

األول أول  فدلَّ على أن ال: يمسح المقيم، من كذا إلى كذا؛المقيم، ما قال: يلبس، أو كذا. ق
 .ُحِسب نه لو مسح على الطَّهارة األولى التي لبس فيها الخف مامسح بعد حدث، بمعنى: أ

ا قال بهذا، األوزاعي، وأبو ثور، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وداود، ورجح هذوممن "
 .-رضي هللا عنه-كي نحوه عن عمر بن الخطاب المنذر، وح   بناالقول النووي، واختاره 
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 أهل هذا القول بأحاديث التوقيت في المسح، وهي أحاديث صحاح. واحتج  
، صريح «يمسح المسافر ثالثة أيام»: -ه وسلمصلى هللا علي-ه احتجاجهم بها أن قوله جووَ 

 في أن الثالثة كلها ظرف للمسح.
ما يظهر في وال يتحقق ذلك إال إذا كان ابتداء المدة من المسح، وهذا هو أظهر األقوال دليال  

 لي، وهللا تعالى أعلم.
أن ابتداء المدة من حين لبس الخف، وحكاه الماوردي  :وهو وفي المسألة قول ثالث،

 ".-وهللا تعالى أعلم-ي، عن الحسن البصري، قاله النووي، الشاش  و 
لقول هذا اأيام؛ لقلنا  المقيم يوم وليلة، ويلبس المسافر ثالثيلبس يمسح، قال: يلبس، ما قال: لو 

ة في الام المسح والنِ هايُة في تم   ،ن المسحصحيح، مادام قال: يمسح. يمسح. فالبدايُة م مدَّ
ر ة.ال  مقرَّ

 ................طالب:
 ؟ماذا

 ...............طالب:
إلى اآلن ما مسح وال  لو لبس ودخل في غيبوبة، وجلس ثالثة أيام وقلنا: يقضي ما فاته، هو

 ؟الفجر وال مسح إال لصالة العشاءني: ما استفاد من الرخصة. ولو لبس بعد صالة استفاد، يع
 .............طالب:

عليه عشر ساعات أو أكثر، اثنا عشر ساعة  العشاء، مضىدة من مسحه للصالة تبدأ الم
الرسول يقول: و ألنه ما استفاد من الرخصة، إلى اآلن ما دخل في اإلفادة من الرخصة،  ...يمكن

 .«يمسح»
 ...............طالب:

 ؟نعم
 ............طالب:

 من هو؟
 ..........  طالب:

 ؟ نعميمسح، له أن يمسح. 
 فر... المقيم إذا سا طالب:

 ؟نعم
 وبقي على مسحه وقت، هل يكمل السفر على ما مضى؟  طالب:

 ال، إن ابتدأ المسح في اإلقامة فمسُح مقيم.
   والسفر له مدة جديدة؟ طالب:
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 ثم خلع يمسح ثالثة أيام للمسافر. ،وليلة اومً ، إذا خلع، تمت المدة ينعم
 ..............طالب:

 .نعم
 .............طالب:

 .للحظرا تغليبً 
 .............طالب:

 فإن مسح  وهو مقيم أتمَّ مسح المقيم ولو كان مسافًرا.
 ................طالب:

ا ثم سافر فمسُح مقيم، يعني تغليبً  ،يعني لو مسح وهو مقيم، مسح وهو مقيمين؟ أال؛ ألنه. 
ا مسُح أيًض قام ، ثم أر المنع، بينما لو مسح في حال السفرظيسمونها الح يالتلجانب اإلقامة، 

 تغليب جانب الحضر عندهم.ن مقيم؛ أل
 .................طالب:

 .معروف
 .................طالب:

 .نعم
 ...........طالب:

 مطالبته بما حدث من باب أولى.فإذا طالبوه من بداية المسح، هو ال، 
 ...............طالب:

–ولم يمسح إال في السفر، هل يلزم  ،أحدثعلى قولهم، على قولهم: االبتداء من الحدث، يعني: 
 أنه يمسح مسح مسافر؟ -على قولهم

 ..........طالب:
 وهو عندهم االبتداء من الحدث، فابتدأت المدة في حال اإلقامة.

 ..............طالب:
 فمسح مقيم؛ ألن ابتداء المدة بدأت في الحضر. -ولو لم يمسح إال في السفر–فعلى قولهم 

 ..........طالب:
 .. ما قال: يلبس وال... واضحنعم ،قوله: يمسح. يمسح من كذا إلى كذا. اللفظ

 ..............طالب:
 وصلَّى. اسادسً  ا، يعني زاد فرًض اى بهالمهم أنه صلَّ 

 ؟ نعم 
 ى بقدٍم غير مغسولة وال مأذون بمسحها.صلَّ 
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  .................طالب:
 من الغد.مس فروض، إذا مسح الظهر ما يمسح الظهر وليلة، خ اشو؟ ال، المهم أنه يمسح يومً 

 ...............طالب:
 ما الخطأ؟ ين؟أ

 وعشرون ساعة؟ أم أربعهم خمس فروض  طالب:
 ما يمسح الظهر الثاني؛ ألنه مسح خمس، يوم وليلة. ال ما هو بالساعات. ،ال، هو يمسح الظهر

 ما بالساعات.
 نعم.

 .............طالب:
 ين؟أ

 ...............طالب:
 إذا تمت المدة خالص انتهى، انتهى. لماذا؟ ألنه مثل ما قلت يصلي بقدم ال مغسولة، وال مأذون 

ة.  بمسحها بعد انتهاء المدَّ
 ...............طالب:

 ؟ماذا
 ...........طالب:

 ...لو ماة يعني لولي ايومً 
 ..............طالب:

 إلى متى؟يستمر  تريد أنطيب، هو مسح الظهر اليوم، 
 .............طالب:

 ، يعني من الزم في هذه الصورة، ما يختلف القول. ههو من الزم
 اقرأ يا شيخ.

المسألة السادسة: اختلف العلماء: هل يكفي مسح ظاهر الخف، أو ال بد من مسح ظاهره "
 وممن قال به أبو حنيفة،، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يكفي مسح ظاهره، وباطنه

عن الحسن، وعروة بن الزبير، وعطاء،  المنذر بناري، واألوزاعي، وحكاه وأحمد، والثو 
 والشعبي، والنخعي، وغيرهم.

أعلى الخف، وأبو حنيفة يكفي عنده مسح  ايات عن أحمد أن الواجب مسح أكثرالرو  وأصحُّ 
 أسفله، جة من اقتصر على مسح ظاهر الخف دون وح   قدر ثالثة أصابع من أعلى الخف.

من  لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح: قال-رضي هللا عنه-حديث علي 
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أخرجه أبو داود،  .يمسح على ظاهر خفيه-صلى هللا عليه وسلم -أعاله، لقد رأيت رسول هللا 
 والدارقطني.

 : إسناده حسن."بلوغ المرام"حجر في قال ابن 
 .: إسناده صحيح"التلخيص"وقال في 
لبيهقي قدح فيه بأن في إسناده عبد خير بن يزيد الهمداني، وأن اهذا الحديث ال ي   واعلم أن

ضرم ألن عبد خير المذكور، ثقة مخ انتهى. قال: لم يحتج بعبد خير المذكور صاحبا الصحيح،
يه قه يحيى بن معين، والعجلي، وقال فوث   ،والصحيح أنه مخضرم إنه صحابي. :مشهور، قيل

 لم يصح له صحبة. ،: مخضرم ثقة من الثانية"ريبالتق"حجر في  بنا
دل لم عوكم من ثقة  فيه باتفاق أهل العلم. وأما كون الشيخين لم يخرجا له، فهذا ليس بقادح  

 "ج له الشيخان!خر   ي  
 مَّا جميععُ مَّاه، ي  عُ قال الحافظ العراقي: ولم ي   خرِ جاه، ولذالم يُ  ا لذلك: كم من حديٍث صحيحتبعً 

حديث صحيح في "السنن" أو في "المسند" ليس لقائل أن يقول:  الصحيحة، وإذا أورد   األحاديث
 مثل ما هنا. خرجه البخاري أو مسلم.ا أللو كان صحيحً 

من أعاله، وأن مسح  إلى أن الواجب مسح أقل جزء   -رحمه هللا-وذهب اإلمام الشافعي "
 أسفله مستحب.

أعاله  ا، فإن اقتصر علىزم مسح أعاله وأسفله مع  إلى أنه يل -رحمه هللا-وذهب اإلمام مالك 
مسح  ا أنوعن مالك أيض   ا.ا، وإن اقتصر على أسفله أعاد أبد  أعاد في الوقت، ولم يعد أبد  

 ...أعاله واجب
 أعاله.

 ومسح أسفله مندوب.أعاله واجب، 
 ن قال بمسح كل من ظاهر الخف وأسفله، بما رواه ثور بن يزيد، عن رجاء بنمواحتج م

ه صلى هللا علي-رة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة: أن النبي حيوة، عن وراد، كاتب المغي
ماجه،  بنا، أخرجه اإلمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، و مسح أعلى الخف وأسفله -وسلم

 ."الجارود بنادارقطني، والبيهقي، و وال
 .............طالب:

عيد؛ لوقت ما يُ ، إذا خرج اايً مادام الوقت باق رة يعيدلتعبير كثير في مسائل كثيمالك، هذا عنده ا
م على جميع الشروط ألن للوقت عنده شأ  وجمهور أهل العلم -حتى الطهارة–ًنا عظيًما، وهو مقدَّ

لموطأ بكتاب "الوقوت"، وغيره من على تقديم الطهارة على الوقت كما هو معروف، ولذلك بدأ ا
ا م إذا خرج الوقت خالص ،امادام الوقت باقيً  لطهارة". يعيدمصنفاتهم بكتاب "ا هل العلم بدأواأ 

 .ذا قاله في موطأه في مسائل كثيرة، وهيعيد
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رعة ز  سنده عن ثور غير الوليد بن مسلم، وسألت أبا لم ي   ؛وقال الترمذي: هذا حديث معلول"
 وقد احتج ا عن هذا الحديث فقاال: ليس بصحيح، وال شك أن هذا الحديث ضعيف.ومحمد  

 .-رضي هللا عنهما-مالك لمسح أسفل الخف بفعل عروة بن الزبير 
ن المسألة السابعة: أجمع العلماء على اشتراط الطهارة المائية للمسح على الخف، وأن م

لطهارة، واختلفوا في اشتراط كمال ا ا، أو بعد تيمم، ال يجوز له المسح عليهما.لبسهما محدث  
الخف قبل أن يغسل رجله اليسرى، ثم غسل رجله  فأدخلها في ،كمن غسل رجله اليمنى

 ح على الخفين إذا أحدث بعد ذلك؟اليسرى فأدخلها أيضا في الخف، هل يجوز له المس
 ."ذهب جماعة من أهل العلم إلى اشتراط كمال الطهارةو 

يعني: في القدمين وهما طاهرتان،  «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» وغيره: وحديث المغيرة
لٍة : طاهرتين، يقتضي أن تكون الرجالن طاهرتين في آن واحد، وهذا مفرٌَّع على مسأوالحال

فع إال أو أن الحدث ال يرت ،ر ى: وهي  أنَّه هل يرتفع الحدث عن كلِ  عضو بمفرده إذا تمَّ غسلهُأخ
 بآخِر الوضوء، بغسل الرجل الُيسرى؟

 ألنه ارتفع حدثه. ؛أن يغسل اليسرى  نه يرتفع. كان له أن يلبس الخف اليمنى قبلإفإذا قلنا: 
ُثُه إالَّ إذإوإذا قلنا:  ن يمنى قبل أال يسوغ له أن يلبس ال :تمَّْت طهارُته، فقلنا انه ال يرتفع حد 

 وهما طاهرتان. -القدمين–وحينئٍذ يصحُّ أنه أدخلهما  ،يغسل اليسرى 
 ؟نعم

 ..............طالب:
 األْكثر أنه ال بد أن تتم الطَّهارة، أن تتمأو  ظاهرنعم. المقصود: أن هذا محل الخالف، وال

؟ هلبسوغسل اليسرى ف ،غسل اليمنى فلبس الخف ،فعل ذلك ليرتفع الحدث. طيب: من ؛الطهارة
قالوا: تصحيح فعله بأن يخلع اليمنى ويلبسها؛ ليصح أنه أدخلهما طاهرتين. قال بعضهم: هذا 

ا. ما ُطلب شرعً قالوا: هذا لتصحيح ما  ،زائدمن دون عمٍل  فقطعبث، مجرد ما يخلع ويلبس 
 .خلهما طاهرتين وما غسل إال واحدةيقال: عبث، وال يكون أد

 ....................طالب:
 ؟ماذا

 .................طالب:
 يقول؟ماذا 

 ...............طالب:
 .اوقتً  ذخأذا ما يكلف، ما يهوال تقول: اللبس  اما فقد شرطً 

 ..............طالب:
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ال، ما ُجفِ ف بلبس الخف، جفف، وهذا ال نظر إليه، وهم يقولون في الجفاف بالوقت المعتدل، 
ف األعضاء،  يالت: هل اآلالت مثاًل  ءالمعتبر عادًة، بحيث لو يجي تنفخ حتى ينشف  يالتتنشِ 

ثم غسل اليسرى ما ُيقال  ،العضو، لو غسل يده اليمنى حال برد شديد ثم عرضها لهذه وجفت
  جفَّت.
 ..................طالب:

 ظاهر القدم.
 .............طالب:

عليه الصالة –ُيمسح كما حفظ عنه  يذالالمهم أنه ال ال. هو ال ال ال، ما قال بها أحد. 
 ب فتبع األسفل. ا على ظهر قدمه. وأما العقِ فرأيت مسحه خطوطً  -والسالم
 .............طالب:

م على اليسرى في الغسمادام  ،ألصله الفرع تابعٌ  ؛ ألن فليكن األمر كذلك في المسح ؛لاليمنى ُتقدَّ
ل. البدل له حكم المُ   بد 

 ..القارئ: وذهب جماعة
 ماذا؟لحظة.  ،لحظة

 ..................طالب:
 على كل حال: األصل، أن البدل له حكم المبدل.

 ..............طالب:
 بن عثيمين أنه: في آن واحد.االعلم ينسبون للشيخ من طالب  اكثيرً  ونرى ال أعرف، ويقول بها 

 يجوز الفقالوا في الصورة المذكورة: وذهب جماعة من أهل العلم إلى اشتراط كمال الطهارة، " 
صحابه، ألنه لبس أحد الخفين قبل كمال الطهارة. وممن قال بهذا القول الشافعي وأ ؛له المسح

 ين عن أحمد.ومالك وأصحابه، وإسحاق، وهو أصح الروايت
 لمغيرةاواحتج أهل هذا القول باألحاديث الواردة باشتراط الطهارة للمسح على الخفين، كحديث 

 «فإني أدخلتهما طاهرتين ،دعهما»أنه قال:  -صلى هللا عليه وسلم-بن شعبة، عن النبي 
دع »: - عليه وسلمصلى هللا-ليه، وألبي داود عنه، عن النبي فمسح عليهما. متفق ع

  ... الخفين القدمينَ  فإني أدخلت   ،ينالخف
 القدميِن.

 «الخفين القدمين   فإني أدخلت  
 يقول:

 لَّ من بكسِره نطقفافتح وق    ونون مجموٍع وما به التحق
 بعكس ذلك استعملوه فانتبه  به والملحقونون ما ُثنِ ي 
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 نعم.
 ."فمسح عليهما« الخفين، وهما طاهرتان القدمين   فإني أدخلت   »

غسل هه على أنه لم يقال له لما نب   -صلى هللا عليه وسلم-أبي هريرة عند أحمد أنه  وعن
 .«إني أدخلتهما وهما طاهرتان»يه: رجل

ا على رنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهمم  أ  »ال المتقدم: وفي حديث صفوان بن عس  
 الحديث، إلى غير ذلك من األحاديث. «..طهر

  طهارة.اَل لناقصة كَ قالوا: والطهارة ا
فأجازوا لبس  ،وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم اشتراط كمال الطهارة وقت لبس الخف

بس لت بعد ل  ألن الطهارة كم   ؛ى والمسح عليه، إذا أحدث بعد ذلكاليسر غسل خف اليمنى قبل 
 الخف.

ويحيى بن  ان الثوري،قالوا: والدوام كاالبتداء. وممن قال بهذا القول: اإلمام أبو حنيفة، وسفي
 المنذر، قاله النووي. بناني، وداود. واختار هذا القول زَ آدم، والم  

هل  :وهي ختلف فيها،ه المسألة هو قاعدة م  : منشأ الخالف في هذ-عفا هللا عنه-قيده قال م  
 كل ث عنيرتفع الحدث عن كل عضو من أعضاء الوضوء بمجرد غسله، أو ال يرتفع الحد

 ...شيء منها
 ن شيء منها.ع

؟  عن شيء 
 عن شيٍء منها.

م وال وأظهرهما عندي أن الحدث معنى من المعاني ال ينقس إال بتمام الوضوء؟ عن شيء  منها 
ه أن ث، والخف يشترط في المسح علييتجزأ، فال يرتفع منه جزء، وأنه قبل تمام الوضوء محد  

 ".نتهىغير محدث، وهللا تعالى أعلم، ا يكون وقت لبسه
 جمهور العلماء... :رئ: تنبيهالقا

 لحظة. ،لحظة
 .........طالب:

قال: هو يصلي بقدٍم ليست ة؛ ألن هذا ليس من النواقض، لكن يُ الطهار  تال، ما يقال: انتقض
 مغسولة وال ممسوحة.

 .................طالب:
 ين؟أ

 ............طالب:
 مدة يسيرة.اليغِسل، يغِسل القدم إذا كانت 
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 ل؟أم نكم. نقف هنا وبعض صفحةية صفحة باقي على اآل
لى هللا ص-ألنهما قربة، والنبي  ؛ء والغسلجمهور العلماء على اشتراط النية في الوضو : تنبيه"

 ث ال: إن طهارة الحد، وخالف أبو حنيفة قائال  «إنما األعمال بالنيات»يقول:  -عليه وسلم
 ..."تشترط فيها النية، كطهارة الخبث

رط له األصليَّة، التي هي الوضوء والُغسل بالماء، أما التيمُّم في شتفي الطهارة ال يشترط النية 
ة، كاألصل، فتحتاج إلى نيَّ  ليست النية، يشترط للتيمم النية، قالوا: ألن التيمم طهارة فيها ضعف

ريحة والكناية، األلفاظ الصريحة ال تحتاج إلى نيَّة، والكننظير  ة ايما قالوا في األلفاظ الصَّ
لغسل يدخل فيه الوضوء وا ،«إنما األعمال بالنيات» ِلضعفها تحتاج إلى نيَّة، ولكن عموم حديث:

 .خرهإلى آ ...دخل في ذلك: كذا وكذا وكذاف ،وغيرها، ذكر ذلك البخاري في "صحيحه"
 لة فيجبداخ ، هل هي[6]المائدة: {إ َلى اْلَمَراف ق  }واختلف العلماء أيضا في الغاية في قوله: "

 غسل المرافق فيه؟ وهو مذهب الجمهور. أو خارجة فال يجب  غسل المرافق في الوضوء؟
 سل المرافق، والعلم عند هللا تعالى.غ  والحق اشتراط النية، ووجوب 

 سل.غ  
واختلف العلماء في مسح الرأس في الوضوء هل يجب تعميمه، فقال مالك وأحمد وجماعة: 

أبو و الخروج من عهدة التكليف بالمسح، وقال الشافعي، يجب تعميمه، وال شك أنه األحوط في 
 حنيفة: ال يجب التعميم.

ي ، وعن أبطلق عليه اسم المسح كاف  واختلفوا في القدر المجزئ، فعن الشافعي: أقل ما ي  
صلى هللا -حنيفة: الربع، وعن بعضهم: الثلث، وعن بعضهم: الثلثان، وقد ثبت عن النبي 

 ...إذا خيف امله المالكية على معمامة، وحالمسح على ال -عليه وسلم
 ما إذا خيف.

 بنزعها ضرر، وظاهر الدليل اإلطالق. ما إذا خيف 
على  المسح على الناصية والعمامة، وال وجه لالستدالل به -صلى هللا عليه وسلم-وثبت عنه 

لى ععها اكتفى بها، بل مسح م -صلى هللا عليه وسلم-ألنه لم يرد أنه  ؛االكتفاء بالناصية
 العمامة، فقد ثبت في مسح الرأس ثالث حاالت: المسح على الرأس، والمسح على العمامة،

 والعمامة. والجمع بينهما بالمسح على الناصية
 والظاهر من الدليل جواز الحاالت الثالث المذكورة، والعلم عند هللا تعالى.

يه ى الخف بالتيمم، مع أن فوما قدمنا من حكاية اإلجماع على عدم االكتفاء في المسح عل
ية بما ذكرنا من أحكام هذه اآل ألنه لضعفه عندنا كالعدم، ولنكتف   ؛بعض خالف كما يأتي

 ."الكريمة خوف اإلطالة
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على  "منا من حكاية اإلجماع على عدم االكتفاء في المسح على الخف بالتيمموما قد  يقول: "
 الكالم؟ معنى ماح على الخف بالتيمم، عدم االكتفاء في المس

 ...................طالب:
المسح على الخف في مقابل على  ، يعني: يتيممعلى عدم االكتفاء في المسح على الخف بالتيمم

 كما أنه يتيمم في مقابل المسح على العضو الذي ال ُيستطاع غسُله؟ المسح؟
 خص التيمم يخص الغسل يا شيخ.ما ي طالب:
 لمسح.إذا لبس بعد ال يجوز ا طالب:

  ، يعني: إذا تيمم يلبس الخف.على عدم االكتفاء في المسح على الخف بالتيمم
 .............طالب:

 نعم.
 ..............طالب:

ِم كما سيأتي؛ ألنه لضعفِه كالعد اتكون الطهارة كاملة، التي هي طهارة الماء، مع أن فيه خالفً 
 وعلى آله وصحبه. بينا محمدٍ هللا على ن ىولنكتِف بما ذكرنا. وهللا أعلم. وصل

 توضأ ثم مسح قبل الفجر بساعات..... بعد ما طالب:
 .من أول مسح

 أول مسح قبل الفجر بساعات.... طالب:
 .نعم

ا؟ طالب: ا سادس   حتى لو أضاف إليه فرض 
  يضيف؟ كيف

ولم يقصر فابتدأ جمع  ،ى الظهر والعصر قبل العصروما صل   ،يعني رجع من سفر طالب:
 من العصر. المسح

 ما فهمت!
 .يعني رجع من سفر ولم يكن قد صل ى الظهر والعصر طالب:

  .نعم
 مقيم من العصر. فجمعهما جمع تأخير، وابتدأ المسح طالب:

 ؟والَّ مسافر ،هو مسح من ظهر أمس
ا جديد  مسافر وانتهت المد   طالب:  ا.ة وابتدأ مسح 

ا جديد    ع تأخير في وقت العصر.ا في صالة الظهر مع جمطالب: ابتدأ مسح 
 إي ما يخالف بداية المسح األول من متى؟

 طالب: هذا أول مسح عليها. ماذا يحسب لها؟
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 من الظهر إلى الصالة األولى.
 رها.مع أنه أخ   طالب:

 ى به الظهر.من الظهر؛ ألنه صلَّ 
 ما صالها إال في وقت العصر. طالب:

 ما صلَّى الظهر؟ أمصلى الُظهر 
ه طالب:  ا مع العصرصال 

 العبرة باألولى.مع العصر 
 السالم عليكم طالب:

 .وعليكم السالم
ع مثم تغسل  ،عبد الوهاب أو عبد الصمد أو عبد العزيز سمهم:اطالب: أغلب التجار يطبعون 

 المالبس.
 ؟الكبار أماألطفال 

 .االكبار.... يجيء مطبوع   ،ال طالب:
ام نعم  ؟مثل بسَّ

 .الوهابوعبد  ،مثل بسام نعم طالب:
  .ستورديعني المُ 

 غسل..وت   المتسخة -هللا يكرمكم–االسم الثاني يا شيخ، ثم تجمع مع المالبس  طالب:
 !متهن بهذه الطريقةأصل وضع اسم الجاللة اسم من أسماء هللا يُ 

 .اآلن موجود في بعض فنايل الشباب وبعض المالبس... وبعض الغ تر طالب:
 .م عن هذا االمتهانظَّ عاسم هللا ينبغي أن ُيحترم ويُ 

 يأثم من غسلها مع المالبس المغتسلة؟ طالب:
 .نعم، عليه أن يتِق هللا في ذلك

ت ب يا شيخ بلغة أخرى؟ طالب:  ولو ك 
 لكن .... يبقى....


